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„Uprostřed vás stojí někdo, koho neznáte. To je
ten, který přichází za mnou. Jemu nejsem hoden
ani rozvázat řemínek u jeho obuvi.“
Jan 1, 26 – 27

Slova Jana Křtitele, která tento Kristův
předchůdce s velkou naléhavostí provolával na
počátku našeho letopočtu na území staré
Palestiny, doléhají po dvou tisíciletích se stejnou
naléhavostí také ke sluchu našemu, třebaže jsme
časově i geograficky od tehdejší situace velmi
vzdáleni. Slyšíme v nich pro sebe otázku: Jak
známe my, anebo známe ještě vůbec Toho, který
stojí uprostřed nás již dva tisíce let? Víme, o koho
se jedná? Víme, proč přišel a kým pro nás je?
Umíme jej docenit? Jaké důstojnosti požívá
v našem životě? – Jan se necítil hoden „rozvázat
mu ani řemínek u jeho obuvi“.

Lidé mají, jako vždy, své radosti i starosti.
Palestina žije svým denním životem. Je tu
zemědělská práce na polích a v sadech, vinaři
pečují o své vinice, pastevci o dobytek, rybáři se
zaměřují na svůj denní úlovek, řemeslníci vkládají
svou dovednost do výrobků. Všichni dohromady
se starají o to, aby uživili své rodiny. A když
přijde sobota, narovnají záda, oblečou se do
svátečního a jdou do synagogy. Když nastanou
výroční svátky, vypraví se do Jeruzaléma. Dny
všední i sváteční se střídají v zavedeném pořádku.
Ale najednou u Jordánu stojí poutníkům v cestě
podivný muž, který na ně doráží podivnou řečí.
Uvádí do pochybností všechen jejich dosavadní
život.

Tak stojí také církev, její kostely
a shromáždění, její modlitby a její zvěst uprostřed

Pavel Smetana
Také letos jsi napnula kotevní lano
mezi kolíky všedních dnů
a pak dokořán jsi otevřela okna
letícím ptákům.
Tvé dlaně navyklé věšet
plachty utkané láskou
a zkypřené touhou,
dnes zavěsily znamení Vánoc.
Nejprve svatou rodinu
ve skalnaté sluji
pak vánoční stromek a jmelí
a třpytivé hvězdy lesklého staniolu.
Chaloupky české vsi
s Ladovým kostelíkem

i zasněžené pláně Vysočiny.
A nakonec bělavou holubičku
se sladkým tajemstvím.
Připoutala jsi lehké čluny
s nákladem lidských slov 
němých svědků,
že nejsme sami.
Znovu jsi otevřela
vánoční galerii dávných
příběhů.
Jaká to řada poutníků
se ubírá s námi k jeslím.
S nimi budeme zpívat
vánoční chvalozpěv?

Kristus se narodil!
Pokoj mezi lidmi!
Bůh v nás má zalíbení.

Také letos

Adventní zamyšlení

>> Pokračování na str. 2
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Adventní zamyšlení
...dokončení z titulní strany

nechápajícího shonu světa. Kolem dveří církve se
valí denní život svým rušným spěchem, každý
z lidí sleduje nějaký cíl. A najednou do té vřavy
dolehne hlas odjinud, slovo evangelia, vyznání
víry.

„Co jsi zač? Jaký si děláš nárok? Kde jsi
přišel na to, že máš pravdu? Jakým právem se
domáháš pozornosti? Dej pokoj, máme dost
svých starostí, ještě ty se nám chceš plést do
života?“ Tak se lidé ptali Jana a ptají se i nás
dnes.

Učme se od Jana Křtitele. V tu chvíli je třeba
vyznat pravdu a nedat se svést pokušením
soustředit pozornost na sebe. Když se Jana přišli
ptát kněží, levité a farizeové až z Jeruzaléma:
„Kdo jsi?“, mohl upadnout do pokušení pýchy
a snažit se udělat dojem. Ve své době byl přece
známější a slavnější než Ježíš! Když se my
setkáme s tím, že se o naše společenství začne
někdo zajímat, vyvstává pokušení představovat
se v co nejlepším světle, doporučit se světu jako
ti, kdo zastávají po staletí pevné učení, které
nepodléhá žádným módním změnám podle ducha
doby; nebo jako ti, kdo jsou schopni chytrých
rozborů jeho otázek, až na sám kořen věci; nebo
jako ti, kdo mohou nabídnout milé, teplé, rodinné
ovzduší; nebo chceme zaujmout krásou
bohoslužeb nebo kostela... Leccos můžeme dát
do výkladní skříně církve či sboru jako to, co
upoutá pozornost toho, kdo se zajímá.

Ale Jan odpovídá velmi jasně a zřetelně: „Ne,
já Mesiáš nejsem. Nejsem to já, který vám může
pomoci, který vás pozvedne nebo vykoupí. Já
nejsem nic víc, než hlas kohosi, kdo jen volá.
Teprve za mnou přichází ten pravý. A já nemohu
udělat nic víc, než vám na něj ukazovat. Nemohu
si hrát na jeho zástupce ani pověřence. Neposlal
mě, abych tu jeho jménem vykonal dílo spasení,
záchrany. Nic takového, vždyť – jemu nejsem
hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi.“
Odvažme se této pokory také my.
Nepředstírejme, že pro tento náš svět něco
vzácného máme, kromě toho jediného: že
můžeme ukázat k pravému Kristu: „Stojí
uprostřed nás – a vy ho neznáte.“

Jak je vlastně možné, že ho nepoznali? Nečetli
snad proroky? Nebyli snad odmalička

Svědectví života
Začněme příběhem. Jeden věřící křesťan měl

souseda, o kterém byl přesvědčen, že o Bohu nic
neví. Rozhodl se tedy, že mu bude kázat
evangelium. Jednoho dne ho uviděl, jak pracuje
na zahradě vedle domu, a začal na něj volat přes
plot: „Pán Ježíš zemřel i za Tvé hříchy."
Sousedova odpověď zněla: „Cos říkal?" Křesťan
přidal na hlase: „Chci Ti říct, že Pán Ježíš zemřel
i za Tvé hříchy." Soused opět odpověděl: „Cože,
nerozumím Ti." To už bylo křesťanovi divné.
Vždyť soused je jen malý kousek od něj. Jak to,
že ho neslyšel? Ptal se tedy: „Stalo se Ti něco se
sluchem?" „Ne, ale Tvé skutky křičí tak silně, že
Tvé povídání o Bohu není vůbec slyšet," odvětil
soused.

Ne, opravdu nemyslím, že bychom měli
okamžitě přestat sdílet naši víru v Krista
s ostatními lidmi. Ale slova sama o sobě nestačí.
Všechno, co děláme, by mělo být v souladu s tím,
co vyznáváme.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže
své skutky dobrým způsobem života, v tichosti,
kterou dává moudrost. Jak 3,13

Na dobrý způsob života není žádný recept, ani
sbírka předpisů, které by nám ukládaly, co máme
a co nemáme dělat. Platí dvě jednoduchá
přikázání.
On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého,
z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou
silou a celou svou myslí' a 'miluj svého bližního
jako sám sebe'." Lk 10, 27

Ve vztahu k ostatním lidem to znamená
nedávat přednost svým zájmům a potřebám před
zájmy a potřebami ostatních lidí. Začít můžeme v
malém a s lidmi, kteří jsou v naší bezprostřední
blízkosti. Přinesený nákup, opravený splachovač
u záchodu, umytá podlaha, bez reptání vynesený
odpadkový koš, ochotná pomoc kolegovi v práci
nebo spolužákovi ve škole, všechny tyto
a spousta dalších drobností se postupně začnou
skládat do dobrého svědectví našeho života. Bez
něj je naše víra mrtvá.

Lubomír Čevela
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vychováváni ve svých synagogách k tomu, že
jednoho dne Mesiáš přijde? Jak ho mohli tak
beznadějně minout? Stali se nejspíš obětí
vlastních představ a přání. Ke slovům proroka
nebyli dost pozorní. Vybírali si z nich to, co se jim
líbilo a co jim bylo blízké. Rádi poslouchali
o králi z rodu Davidova, který přijde a slavně
přemůže všechny nepřátele, svůj lid pak usadí na
trůnech před očima celého světa. Do takových
představ s nadšením promítali svoje komplexy
poníženého lidu, který ve světě nic neznamená a
je všem lidem pro smích. Slova o „poníženém
služebníku“, který se nevyvyšuje, ale mlčky si
nechá líbit násilí a bez odporu trpí, to přeslechli
anebo je na sebe vztahovali jen proto, aby se
litovali a přemýšleli nad tím, jak jim je křivděno,
a pak tím spíše doufali v Boží spravedlivý zákrok.
Jak jinak by se mohli minout s nazaretským
synem tesaře, který přišel, aby sloužil a neměl,
kde sklonit hlavu! Stál uprostřed nich, a oni ho ne
poznali.

Stejné nebezpečí jako Kristovým současníkům
hrozí také nám – tvořit si každý svého Krista,
podle vlastního obrazu a touhy: jeden podle vý
chovy a dětských dojmů, s nimiž se nechce
rozloučit; druhý podle svého studia, vzdělání,
poznatků a názorů, na kterých si zakládá; třetí
podle svých osobních zkušeností a povahových

sklonů, které ho nějak dobarvují. Všichni jsme
nějak utvářeni a podléháme představám vlastního
srdce. Ale skutečný Kristus všechny naše
představy (od těch nejjednodušších, dětských až
po ty různě složité, nejdospělejší) převyšuje – je
prostě větší! K němu se, člověče, zahleď! – volá
Jan a přejeme si volat také my v naší době
a našem světě.
Čas adventu nám to má připomenout. Tento čas

je vlastně podle původního obyčeje časem
postním; to je časem přípravy. Tělesný půst měl
vyjádřit vnitřní očistu; odřeknutí se všeho, co
jsme na cestě životem nabyli, přibrali, co si
vlečeme s sebou. Naše duše má být opět prázdná
a naše vědomí chudé, aby to byla duše hladová
a vědomí lačné, připravené přijmout Toho, který
přichází. Jeli naše srdce obsazeno a zaplněno
vším možným, pak se tam Ježíš nevejde – falešný
spasitel se v něm zmocnil místa a Ten skutečný
zůstane venku, protože ho nepoznáme.

Zbavme se všeho, co jsme nahromadili a čím
jsme se obklopili a povstaňme ke skutečnému
Setkání s Tím, který přichází, ano, který je
uprostřed nás. Otevřeme své nitro skutečnému,
živému Pánu – Ježíši Kristu. Ať nám právě
k tomuto posvítí nadcházející Adventní i Vánoční
čas.

Petr Maláč

Jistě znáte ten pocit, když si máte na něco
vzpomenout a vzpomenout si nemůžete. Podobně
tomu může být v situaci, kdy si máte nebo chcete
vzpomenout na to, zač jste a můžete být Pánu
Bohu vděční, a paměť najednou neodpovídá. Tak
je dobré si tyto skutečnosti připomenout, neli
přímo zapsat. Co si každý z nás připomíná jako
předmět vděčnosti Bohu, nechávám na vás; zde
chci připomenout to, co jsme v téměř již
uplynulém roce přijali ve společenství našeho
sboru.
7.  13.1. alianční týden modliteb
1.  3.2. víkendovka mládeže
17.2. rodinné bohoslužby
28.2  2.3. víkendovka dorostu
3.3. shromáždění v Rajnochovicích
9.3. seminář „Naše role v duchovním

vedení dětí“

25.  28.3. postní večery
29.3.  1.4. Velikonoce
7.4. rodinné bohoslužby
20.4. dětská „pirátská“ párty
27.4. pečení perníčků pro Den matek
12.5. Den matek, rodinné bohoslužby,

shromáždění pro seniory
19.  20.5. Svatodušní svátky
24.5. „Noc kostelů“
26.5. výlet nedělní školy na hrad Lukov
2.6. shromáždění v Rajnochovicích
15.  16.6. evangelizační shromáždění s

Alexandrem Barkocim
12.  16.8. dětský tábor
8.9. sborový zájezd do Uherského

Hradiště
14.9. potáborové setkání dětí

Rekapitulace za rok 2013
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15.9. shromáždění v Rajnochovicích
29.9. shromáždění pro seniory
26.9 – 5.12. kurs Alfa
13.10. rodinné bohoslužby
19.10. seminář „Co dělají naše děti, když

jsou online“
20.10. neděle díkůčinění
2.11. dětská „palačinková“ párty
24.11. rodinné bohoslužby, shromáždění v

Rajnochovicích
30.11. předvánoční pečení perníčků
1.12. začátek Adventu

K rekapitulaci také patří připomenout si, co
smíme v našem sboru mít. Smíme mít pravidelné
bohoslužby, setkáváme se při biblických a
modlitebních hodinách, podle možností se setkává
střední generace, schází se dorost a mládež, děti
mohou mít náboženství a scházet se v nedělní

škole, je zde pěvecký sbor a hudební chválící
skupina, scházíme se také k menším skupinkám
po domech. Náš sbor má staršovstvo a svého
faráře.

Jsou nejen radostné, ale také smutné chvíle,
chvíle, kdy někdo z nás zemře. Připomeňme si ty,
kteří v tomto roce odešli. Byli to: Drahomíra
Škrlová, bývalá starší našeho sboru, Josef
Masařík, Rudolf Fila, Josef Sypták, Jan Hučík,
Vladislav Valchář, bývalý starší našeho sboru.

Co říci na závěr? Snad jen to, že můžeme žít se
vzpomínkami, ne však ze vzpomínek. Žijeme totiž
z Boží milosti, i v tomto roce to tak bylo. To jsme
si chtěli i tímto přehledem připomenout, abychom
nezapomněli a mohli být víc vděční.

Milan Michalík

Multicamp 2013
Od pátku 25. října do pondělí 28. října se ve

Valašské Polance konala konference mládeže
Křesťanských sborů, tzv. Multicamp. Spolu s
dalšími mládežníky našeho sboru jsem se ho
mohla také zúčastnit. Téma letošního Multicampu
bylo „Dělat těžké věci“. Měli jsme možnost
nahlédnutí do života Mojžíše.

Byl pro nás připravený pestrý program: spousta
skvělých řečníků (například Jirka Zdráhal, Pavel
Hošek nebo Petr Húšť), workshopy, chvály
s kapelou 180º, divadelní představení Zacheus,
práce ve vesnici (sbírání odpadků) i čas na
rozhovory a poznávání nových lidí. Po celou dobu
byla ve vestibulu školy také kavárna, která
sloužila ke zpříjemnění rozhovorů. Sportovní

nadšenci si mohli zahrát volejbal nebo fotbal.
Poslední den ráno byl pro nás připravený

speciální program – bohoslužby  na kopci. Po
jejich ukončení jsme měli možnost navštívit
připravený stan, ve kterém jsme si mohli projít
připravená stanoviště a zamyslet se nad různými
tématy – například co pro nás znamenají chvály
nebo Večeře Páně. Pro mě osobně bylo největším
zážitkem napsat na papírek svůj hřích, symbolicky
ho zapálit a položit do nádoby, ve které shořel.

Myslím, že každý měl možnost přijít si tu na
své, byl to skvěle strávený čas a moc se mi zde
líbilo.

Eva Malá
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Milé děti,
připravily jsme pro vás soutěžní kvízy týkající

se narození Pána Ježíše. Věříme, že pro vás
nebude těžké je rozlousknout. Své odpovědi
můžete zasílat na emailovou adresu
janaflachsova@email.cz nebo je předat napsané
osobně do 22. 12. 2012. Luštitele, kteří budou mít

všechny odpovědi správně, odměníme.
Přejeme hodně radosti při luštění.

Pavlína Žambochová a Jana Flachsová

Oříšky pro děti

1. Přišli z východu.
2. Spravoval Sýrii v době příchodu Pána Ježíše.
3. Ježíšova matka.
4. Místo, kde dostali Josef s Marií nocleh.
5. Jeden z darů pro malého Ježíše.

6. Bůh s námi.
7. Doplň: Sláva na výsostech ….
8. Bytosti, které první oznámily příchod Pána
Ježíše.

Tajenka
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Něco nad námi musí být
Recenze

Autorkou knihy je MUDr. Marie Svatošová,
uznávaná zakladatelka hospicového hnutí u nás.

Jak je uvedeno na zadní straně obálky: „…
v pěti úvahách se zamýšlí nad problémem, jak
pomoci lidem hledajícím smysl života
a postrádajícím křesťanskou naději. Podobně jako
v předchozích knihách, i zde autorka záměrně
čtenáře provokuje. Nutí je k samostatnému
myšlení a vyvozování závěrů.“ Názvy kapitol
jsou: Oči bez jiskry, tváře bez úsměvu; Stopy
hledaného; Prosťáček, anebo génius?; Pokřivené
obrazy; Nic není ztraceno. Autorka se snaží na
konkrétních příkladech ukázat, že se nejedná
o „něco, co je nad námi“, ale o „někoho, kdo je
s námi“. Dělá to způsobem nenásilným, používá
hodně příkladů, obrazů a je zřetelné,
oč jí jde. Kniha je doprovázena
fotografiemi. Některé z nich jsou tak
unikátní, že se zdají být hádankami.
Provedení knihy je velmi dobré a je
možné ji použít jako pěkný dárek a to
nejen vánoční.
(Marie Svatošová – Něco nad námi
musí být; Karmelitánské
nakladatelství 2006)

Milan Michalík
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Kurzy Alfa promladéOd února 2014v Hošťálkové
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Adventní a vánoční program
neděle 1. prosince  1. adventní neděle;

bohoslužby s Večeří Páně,
sborový dům v 10 hodin

úterý 3. prosince  adventní večer, sborový
dům v 19 hodin – slouží
Bronislav Czudek

neděle 8. prosince  2. adventní neděle;
bohoslužby, sborový dům
v 10 hodin
 adventní večer, sborový
dům v 19 hodin – slouží
Jaroslav Voda

úterý 10. prosince  adventní večer, sborový
dům v 19 hodin – slouží
Wiera Jelinek

sobota 14. Prosince  generální zkouška na
vánoční slavnost nedělní
školy, sborový dům ve 14
hodin

neděle 15. prosince  3. adventní neděle;
vánoční slavnost nedělní
školy, sborový dům v 10
hodin
 adventní večer, sborový
dům v 19 hodin – slouží
Miloslav Gregar

úterý 17. prosince  adventní večer, sborový
dům v 19 hodin – slouží
Jan David

neděle 22. prosince  4. adventní neděle;
bohoslužby, sborový dům
v 10 hodin
 večer chval; sborový dům
v 18 hodin

úterý 24. prosince  štědrovečerní bohoslužby,
kostel 16,45 hodin

středa 25. prosince  Boží hod vánoční;
bohoslužby s Večeří Páně,

sborový dům v 10 hodin
čtvrtek 26. prosince  2. svátek vánoční;

bohoslužby, sborový dům v
10 hodin, slouží Marek
Ryšánek

neděle 29. prosince  bohoslužby, sborový dům
v 10 hodin

úterý 31. prosince  bohoslužby na závěr roku
s následným programem,
sborový dům v 18 hodin

středa 1. ledna  novoroční bohoslužby
s Večeří Páně, sborový dům
v 10 hodin

pondělí 6. ledna až neděle 12. ledna  Alianční
týden modliteb na téma „Znamení“; sborový dům
vždy v 19 hodin
6. ledna  slouží Jan Vopalecký,

Křesťanské sbory
7. ledna  slouží Josef Fišer, Církev

bratrská
8. ledna  slouží Jaromír Zubík,

Bratrská jednota baptistů
9. ledna  slouží Milan Svoboda,

Jednota bratrská
10. ledna  slouží Jiří Hanák,

Apoštolská církev
11. ledna  slouží Pavel Kostečka,

Církev adventistů sedmého
dne

12. ledna  slouží Karel Hořák,
Římskokatolická církev

Ke všem těmto shromážděním Vás srdečně
zveme.




